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Testületi ülés
Október 1-én tartott testületi ülésen Czeglédy Ákos 

polgármester beszámolt két sikeres pályázatról. A tájház kő járdájának és a szín nádfedésének felújítá-
sára 1,5 millió Ft-ot, a helyi értéktárral kapcsolatos 
kiadványra 1,2 millió Ft-ot nyert el az önkormányzat. Megtörtént a szennyvízátemelő körül a földfeltöltés ill. a csatornaaknák megemelése, így kezelhetővé válik a terület és remélhetően nem fordul elő újabb szennyvíz kifolyás. A Falunapok elmaradása kapcsán 
az erre a célra elnyert pályázati támogatást sikerült a 2021-re átütemezni. A Sáfrány utcában vétellel, a Szőlőkalja utcában és a Hajódi utcában ajándékozás-sal kapott új területeket az önkormányzat melyek a rendezési terv szerinti útszélesség kiszabályozá-
sához kellenek. A polgármester az önkormányzat 
képviseletében a Tájház Szövetség, ill. a Balaton-füredi Tűzoltóság közgyűlésén vett részt szeptem-berben. A kerékpáros Pihenőnél a Balatonfüredi 

Rendőrkapitánysággal együttműködve „BIKE SAFE” szervízpontot létesítettünk.A testület elfogadta a Helyi Esélyegyenlőségi Programot és helybenhagyta a kötelező felvé-telt biztosító iskolákra vonatkozó tankerületi javaslatot. A jövő év tavaszán megvalósulhat a 
BFT által 3,4 millió FT-tal támogatott, a kerék-párút mellett létesítendő „Patakparti pihenő”. A Fényforrás Kft-t bízza meg az önkormányzat a Sáfrány utca közvilágításának kiépítésével, melyet az állami normatívából fedez. Miután a Kálváriánál nincs több hely az újszülöttek fáinak így a Tó utcában lévő önkormányzati területen folytatódik a faültetés 
a paloznaki babáknak. A testület határozottabb intézkedésre szólította fel a főépítészt és a pol-gármestert a Mágus Tanyán lévő illegális épít-
ményekkel kapcsolatban.

CZÁ

Tovább épülhet
a Szent József HázA Magyar Falu Program 30.000 millió forintos támoga-tásával tovább folytatódhat a Szent József Ház felújítása. A  Katolikus Egyházközösség által benyújtott pályázat a felújí-tás II. ütemében a kiállítóterem tetőcseréjét tartalmazza. A tető és födémszerkezet visszabontása után a falakat az új épületrész falazatának magasságába emelik, majd vasbeton födémet kap az épületrész is és az új tetőszerkezethez csat-lakozóan megépülhet az új tető. A padlástérben ezzel egy közel 100m2 közösségi tér jöhet létre, melynek kialakítása már a felújítás következő üteme lesz. A kivitelezésre kiírt pá-lyázatot az első ütemet építő MINTECH Kft nyerte el. A bon-tást saját erőből önkéntesek segítségével az Önkormányzat bonyolítja, november elején pedig átadjuk a terepet a kivite-lezőnek. Reményeink szerint még a kemény tél beköszönte előtt tető alá kerülhet az épület. A belső helyreállítás tavasz-szal, a külső hőszigetelési és vakolási munkák pedig a nyárra 

elkészülnek.A munkák lebonyolításában, a pályázat megvalósításában az Önkormányzat és a Csopaki Közös Önkormányzati Hiva-tal nyújt segítséget az Egyházközségnek.
CZÁ

BURSA 
HUNGARICA 

felhívás
Paloznak Község Önkormányzata 2021. évre a Bursa Hungarica Felsőokta-tási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer-

hez való csatlakozással pályázatokat hirdet a paloznaki lakhellyel rendelkező a felsőoktatásban államilag támogatott nappali képzésben résztvevő diákok 
számára.

A pályázatok beadási határideje nov-
ember 5.A pályázatokat kizárólag elektronikus úton lehet benyújtaniPályázati kiírás és részletes tájékoz-tató anyag a http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica/ oldalon ta-
lálható.

Önkormányzat
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30 éve történt
1990 szeptember 30-án megtartott önkormány-zati választások után, október 15-én alakult meg a 

paloznaki önkormányzat, Balogh Lajos polgármester vezetésével. Képviselők lettek: Dorogi Márton, Jákói Zoltán, Léber Károly, Szendi György és Török Ferenc. Az ünnepélyes alakuló ülésen a polgármester ismer-
tette programját mely helyi bevételek, gazdálkodás lehetőségét, Paloznaki kiadvány kiadását, a bolt kör-nyékének alakítását, vállalkozások támogatását, a közbiztonság kérdését, szociális támogatások kibő-vítését, az egyházakkal és pártokkal való együttmű-ködést és az üdülőtulajdonosok és fiatalok bevonását 
a közéletbe tartalmazta. Felvetette továbbá az önál-

lóság, vagy közös jegyzőség Csopakkal kérdését.Október 24-én már munkához látott a testület és Léber Károly személyében alpolgármestert válasz-tott. A megyei képviselők megválasztásához küldöt-teket (Jákói Zoltán, Léber Károly, Hatvári Lajosné) delegált a megyegyűlésbe. Az Áfész bolt bővítésével kapcsolatban a támogatás és a felújítás átvizsgálá-sát kezdeményezték. Az orvosi rendelő fűtésének (villany) befejezéséről döntöttek. Képeslap és Paloz-nakot ismertető kiadvány megjelentetését kezdemé-
nyezték, valamint december végéig elhalasztotta a Vörösparti sor építési tilalmának feloldását. 

CZÁ

Fohász
Én már régen nem haragszom
Már nem az az örökségemRég felszáradt már A könny az arcukon
S dühüketSírba vitték régenKiknek talpa alattA földet átneveztékS aki a Hágón túl
Még nem is járt mégisIdegen sírba tettékDe a rögök alatt
A rabló kezek márNem húzhattak válaszfalat
Ott néma ajkak mormolják
Édes anyanyelvünk
S ládáik Falán kopogjákHogy mi soha nem felejtünk
Ott lenn más a törvényOtt egy nemzet maradtunk
Lent a gyökereketApáink erős kézzel tartják
Fent tölgyekSuhogjátok égre szavuk
Azt hogy hol sarjadtNe feledd
A büszke tölgy kérgeBefedi a sebet 
Mit tépett rajta irigyül A gonosz idő De lombosodikS lombja összenő Így adva hűs árnyat
S hazát nekedÉgig nőve s őrködveEgy évezred felett

(Purczi Géza)
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Tisztelt Paloznakiak, 
kedves Barátaink!Felemelő érzés itt állni azon a dombon, ahová Szent István királyunk templomot állított,felemelő érzés abban a faluban élni, amelynek Szent László királyunk írta az első magyar nyelvű birtoklevelét;felemelő érzés tudni, hogy több mint ezer éve dolgos ma-gyar kezek építik házainkat, művelik szőlőinket.
Mi itt mindannyian az ezeréves Magyarország letétemé-nyesei vagyunk.Ezért éreztem kötelességünknek, hogy kiálljuk azokért, akiket a nagyhatalmi érdekek elszakítottak tőlünk.Örömmel tölt el, hogy most itt együtt lehetünk, és 
ünnepelhetjük a nemzeti összetartozást.Köszönöm, hogy felkarolták kezdeményezésemet;–  köszönöm Márffy Sebinek, hogy elfogadta a felkérése-met;
–  köszönöm a 65 paloznaki családnak, akik erkölcsileg és anyagilag támogatták az emlékművet;–  köszönöm Ajtós József prépost úrnak, hogy Paloznak legszentebb helyén adott szállást a szobornak;
–  köszönöm Zemplén Bélának, hogy minden követ meg-mozgatott sikerünk érdekében;–  köszönöm Emmi néninek és Krisztinek a sok-sok szer-vező munkát.Engedjenek meg egy személyes mondatot: ajánlom a mai 
avatót dédnagyszüleimnek,–  a Kovácsik családnak Zólyomba,–  a Bártfai-Szabó családnak Kézdivásárhelyre.Mert mi egy család vagyunk.–  Ajánlom csallóközi barátainknak Vásárútra,–  ajánlom székelyföldi barátainknak Pálpatakára.Mert mi egy nemzet vagyunk.Végül ajánlom Dórinak, és minden paloznaki fiatalnak.Becsüljék meg magukat, becsüljék a hazájukat, mert ak-
kor:a vérző csonkból, új erdő sarjad győzedelmesen!

Árvay Attila
képviselő

Paloznak, 2020. szeptember 27.

A szeretetet,
az összetartozást szimbolizáljaNem lehet elpusztítani, legyőzni Magyarországot, amely erős, büszke európai nemzet, és keresztény 

hitünk, szeretetünk, hagyományaink összetartanak bennünket. Bízom abban, hogy az ország a jövőben minden tekintetben tovább gyarapodik, hangsúlyoz-ta Kontrát Károly államtitkár, a térség országgyűlési képviselője a Trianon emlékmű avatásán a paloznaki templomkertben, vasárnap. A mű Márffy Sebestyén szobrászművész alkotása.Tete Remis verbita tartományfőnök templomi szent-miséje után a kertben Kontrát Károly képviselő ki-
emelte: – Nemcsak megcsonkítani, kirabolni akartak minket, hanem és el is akartak tüntetni a térképről az 1920. június 4-én aláírt trianoni békeszerződéssel, amikor elveszítettük az ország kétharmadát és a lakosság hatvan százalékát. Az említett cél viszont nem sike-rült sem háborúkkal, sem diktatúrákkal, és ma már erős, büszke európai országnak vagyunk a polgárai.Aláhúzta a nemzeti összetartozásról szóló törvényt, amit Kövér László és Semjén Zsolt képviselők előter-jesztésére, 2010-ben fogadott el a parlament. A tör-vény szerint a több idegen ország fennhatósága alá 
vetett magyarság minden tagja és közössége az egy-
séges magyar nemzet része.– Az összetartozás tovább erősödött az elmúlt tíz esz-tendőben, voltunk, vagyunk, leszünk! – fogalmazott a képviselő, majd méltatta a kormányzat hárommilliós 
támogatását, illetve Kásler Miklós miniszter segít-ségét az emlékmű létrehozásában, amit helyiek, így a Mandulafa Társaság kezdeményezett, és a művész egyedi alkotást hozott létre. Az emlékmű jelentőségé-ről aláhúzta, Trianont ismerje meg a következő nem-
zedék is.Czeglédy Ákos polgármester úgy vélte, az alkotás a 
szeretetet, az összetartozást szimbolizálja, amelyhez mintegy százan ajánlottak fel adományt.Köszönettel szólt Kásler Miklós miniszter, Kontrát Károly és Zemplén Béla (szerk.) segítségéről, illetve a Nemzeti Kulturális Alap támogatásáról. Az ünnepi gon-dolatok után Kontrát Károly és Márffy Sebestyén szob-rászművész leleplezte az alkotást, ami egy bronzból készült tölgyfát ábrázolt, amelynek koronája a Tria-non előtti országot ábrázolja. A szobrot, Tete Remis megszentelte, majd Purczi Géza mérnök-tanár szavalata után Árvay Attila képviselő, a mű ötletgazdája megosztotta gondolatait 
a közönséggel.

Kovács Erika
Naplóforrás:

https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/trianoni-emlekmuvet-avattak-paloznakon-406810

/?fbclid=IwAR2f6MBOBQQwAoBTtmBX5Pis8oQYjnjdedXSJrDdD5cO-aPWC95hny1sxGs Az avatás után a Paloznak Jövőjéért Közalapítvány látta vendégül szendviccsel és borral az ünneplőket. Az ünnepségen velünk voltak a felvidékről Vásárúti barátaink, Török Gergely polgármester úr és Kovács Gábor képviselő úr. (szerk.)
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Tisztelt TÁMOGATÓINK!Hálásan köszönjük mind a 69 befizetőnknek a Tri-anon emlékműre való támogatást, amely sorsáról a megváltozott helyzet miatt mindenkinek írásban kell 
nyilatkoznia.Árvay Attila javaslatára a Mandulafa Társaság szer-vezésében Trianon 100. évfordulójára emlékmű ava-tása valósult meg 2020. szeptember 27-én, Palozna-kon. Igazán szép ünnepség keretében.Felkérésre a Paloznak Jövőjéért Közalapítvány számláján gyűlt össze a fent említett összeg, de  Dr. Zemplén Bélának és Prof. Dr. Kásler Miklós mi-niszter úrnak köszönhetően a Nemzeti Kulturális Alap az emlékmű teljes költségét fedezte, amit ez-úton is mindenkinek köszönünk. Az Önök által az Alapítvány számlájára a Trianon emlékművel kapcsolatos befizetett összeget jogukba 

áll visszakérni, vagy az Alapítvány számláján hagyni. 
A számlán maradó összeget Paloznakkal kapcsolatos, Paloznakhoz méltó, nemes célra fogjuk felhasználni.

A tájékoztatót válaszlappal együtt mindenkinek névre szólóan fogjuk eljuttatni. Amennyiben decem-ber 15-ig nem kapunk írásbeli visszajelzést az ado-mány visszaigényléséről, azt az alapítvány céljaira használjuk fel.
Még egyszer köszönettel és tisztelettel:

2020. október

Prazsák Józsefné
kuratórium elnöke

Dr. Leitold József
felügyelőbizottság elnöke

Kerékpáros
baleset-megelőzés Paloznakon

Október 1-én, csü-törtökön délelőtt ad-
ták át ünnepélyesen 
Czeglédy Ákosnak 
a paloznaki biciklis pihenőnél a Balaton-füredi Rendőrkapi-tányság munkatársai a BIKESAFE szer-vízoszlopot, amit az 
arra járó kerékpáro-
sok bármikor hasz-
nálhatnak. A Balatonfüredi Rendőrkapitányság 
illetékességi terüle-tén első alkalommal Paloznakon telepí-
tettek kerékpáros szervízoszlopot a helyi polgármester támogatásá-val, melyet az együttműködők 2020. október 1-jén 10 órakor adtak át a helyi kerékpáros pihenőnél.A szervízállomáson található eszközök (pumpa, nyomásmérő, különféle szerszámok) alkalmasak egy kerékpáros gyorsjavítás sikeres elvégzésére 
bárki számára.

A praktikus 
használhatósá-gon túl a preven-tív tájékoztató-
kat tartalmazó 
oszlop a kerék-pár kötelező tar-
tozékairól, a 
biztonságos köz-lekedésről, vala-mint a BikeSafe 
országos kerék-
pár-regisztráci-
ós programról is informálja a bi-ciklizőket.Ezzel közvet-lenül, figyelem-felhívó jelleggel, széles körben tudnak a rendőrök megelőzési is-

merteket átadni a helyi lakosságnak és az ideérke-ző turistáknak egyaránt.
forrás: 

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/
baleset-megelozes/aktualis/kerekparos-baleset-

megelozes-paloznakon
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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
SZABADBATTYÁN – BALATONFÜRED VONALSZAKASZ VILLAMOS FELSŐVEZETÉK KIÉPÍTÉSE,

ÁLLOMÁSOK RÉSZLEGES AKADÁLYMENTESÍTÉSE, VASÚTÉPÍTÉSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ ÉPÍTÉSI MUNKÁINAK 
ELVÉGZÉSE, ELŐKÉSZÍTÉS ÉS KIVITELEZÉSA projekt második jelentősebb üteme a 2020. szept-ember 28-án kezdődő teljes kizárásos vágányzárral indult. A teljes kizárás időtartama alatt menetrend-szerinti vasúti forgalom nem, kizárólag munkavonati közlekedés lesz Szabadbattyán – Balatonfüred vonal-szakaszon. Az utazóközönség vonatpótló autóbuszok igénybevételével tud közlekedni Balatonfüred - Lep-sény, illetve Aszófő – Balatonfüred - Székesfehérvár 

viszonylatban.A teljes kizárásos vágányzár várhatóan 2021. első félévében befejeződik, a vasúti közlekedés a nyá-ri főszezoni időszakban újból zavartalanul elindul a vonalszakaszon. Az átépítés eredményeképp egy mai kor elvárásainak megfelelő, komfortosabb és környezetbarátabb közlekedési forma valósul meg a Szabadbattyán- Balatonfüred vonalszakaszon.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kivitelezési munkák megkezdésétől a vasúti terület munkaterületnek mi-nősül, oda idegeneknek- a kijelölt területek, útvona-lak, állomási előterek, peronok kivételével- belépni szigorúan tilos. Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy a munkaterületen lévő föld, illetve légvezetékek fe-
szültség alatt állhatnak, ezért a kábelek, vezetékek megközelítése, megérintése szigorúan tilos és élet-veszélyes!A kivitelezés ideje alatt felmerülő kérdések esetén a konzorcium a panasziroda.eb@vasutvill.hu e-mail címen, illetve a +36 30 536 8631-es telefonszámon keresztül nyújt tájékoztatást az érdeklődőknek.

A kivitelezés ideje alatt kérjük a Tisztelt lakosság türelmét és szíves együttműködését.
Ady Endre: Október 6.Őszi napnak mosolygása,Őszi rózsa hervadása,Őszi szélnek bús keserveEgy-egy könny a szentelt helyre,Hol megváltott - hősi áron -Becsületet, dicsőséget

Az aradi tizenhárom.

Az aradi GolgotáraRáragyog a nap sugára,Oda hull az őszi rózsa,Hulló levél búcsucsókja;Bánat sír a száraz ágon,Ott alussza csendes álmát
Az aradi tizenhárom.

Őszi napnak csendes fénye,Tűzz reá a fényes égre,Bús szivünknek enyhe fényedAdjon nyugvást, békességet;Sugáridon szellem járjonS keressen fel küzdelminkben
Az aradi tizenhárom.
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72 óra kompromisszum nélkül már másodszor!Idén másodszor rendeztem meg lakóhelyünkön a 72 óra kompromisszum nélkül elnevezésű szociá-lis önkéntes akciót, amely a fiatalság összefogására hívja fel a figyelmet, hogy együtt tegyenek másokért, környezetükért. A közös munka során a fiatalok meg-
tapasztalhatják, hogy együtt nagy dolgokra képesek és másoknak segíteni nagyszerű érzés. A hit lényege a szeretet, amely nem csupán érzés, hanem cselekvés is, másokhoz való segítő odafordulás.

Az Önkormányzat és a Katolikus Plébánia forró teá-val, finom pogácsával és pizzával vendégelt meg min-ket, amíg mi virágokat ültettünk, szemetet és avart 
szedtünk.Jövőre újra találkozunk, hiszen tudod, több vagy, ha adsz!

Kristály Katalin



2020. október 7Paloznaki Hírmondó

Boda Balázs kiállítása
augusztus 15-től október 4-ig volt látható

a Szent József Ház galériájában

– Öröm és megtiszteltetés egyben, hogy bemutat-hattam Paloznakon a legújabb munkáimat. Komoly inspiráló erővel bírt ez a lehetőség a sorozat elkészí-tésében. A mondanivaló megfogalmazásához tőlem eddig szokatlan stílust, az absztrakt realizmust vá-
lasztottam és izgatottan vártam az ezzel kapcsolatos reakciókat. A fogadtatás úgy vélem összességében pozitív volt, a látogatók és a kért tárlatvezetések szá-
ma, illetve az interaktivitás jegyében kitalált játék si-kere is ezt igazolja. A falunap sajnálatos elmaradása miatt megnyúlt nyitvatartási idő még egy finisszázs megrendezését is lehetővé tette, melyet arra hasz-náltam fel, hogy a festmények témáját, az alkalma-zott technikákat, jövőbéli elképzeléseimet - tervei-met ismertessem az érdeklődőkkel. 

Boda Balázs

Koronavírus 
tájékoztatóSajnos eljött az aktualitása, hogy ismét írjak. Úgy néz ki, hogy a járvány erőteljesen halad előre és hamarosan könnyen elképzelhető, hogy sokan megtapasztalhatjuk ennek hatását.Arra kérek minden idősebb embert, hogy aki meg-

teheti, ne járjon közösségi helyekre, összejövetelek-
re, étterembe. Semmilyen olyan zárt térbe, ahol több (nem szorosan együtt élő) ember van egy légtérben. 

A kültéren megrendezett tömegrendezvények 
sem javasoltak.Az olyan családokban, ahol fiatal és idősebb él egy házban, igyekezzenek az idősebbeket elkülö-níteni, ha lehetőség van rá külön lakrészben.A bevásárlást is megtervezve és csak a feltétlen 
szükséges gyakorisággal végezzék, ne most men-jenek nézelődni a bevásárlóközpontba.Szellőztessenek sokat!Mossanak alaposan és gyakran kezet!Tartsanak távolságot másoktól még kültéren is!Hordjanak maszkot helyesen közösségi belterekben!Ha betegek, maradjanak otthon! (még egy enyhe nátha esetén is) 

Arra kérek minden szülőt, hogy fokozottan fi-
gyeljen oda gyermeke esetleges panaszainak meg-
jelenésére.Azt érdemes tudni, hogy gyermekeknél sokszor 
nagyon enyhe tünetekkel, vagy tünetmentesen is történhet a koronavírus fertőzés.Így, ha felmerül, hogy a gyermek valamely közösségben találkozhatott koronavírusossal nem elegendő csak a gyermekre odafigyelni, 
gyakrabban jelenik meg valamely tünet/panasz a felnőtt korosztályban, így, ha saját magán (szülők bármelyike, vagy családtagoknál) bármely panaszt 
észlel, jelezze azt telefonon háziorvosának és em-lítse meg azt is, hogy a gyermek érintkezhetett ko-ronavírusossal.

Amennyiben osztálybezárás vagy intézmény be-
zárás miatt vigyázni kell otthon a gyermekre, lehe-tőleg ne az idősebb nagyszülőre bízzák a gyermek felügyeletét.Ha lehetőség van rá, ilyen esetben célszerű a 
testvéreket is otthon tartani.

 (folytatás a köv. oldalon) »
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 »Sok cikk jelenik meg a D-vitamin jelentőségéről koronavírus kapcsán. Fontos tudni, hogy a magyar lakosság nagy része az őszi és téli időszakban D-vi-
tamin hiányban szenved, azonban a pótlás során az adagolás nem mindegy, mert könnyen túl lehet ada-golni, ami súlyos következményekkel járhat. Senki 
ne szedje nyakló nélkül.1. Mindenki töltsön időt kinnt a szabadban télen 
is, amikor süt a nap

2. Tartsák be az alábbi képen mellékelt ajánlást a D-vitamin adagolás kapcsánFelnőtteknek általában 1500-2000 NE a javasolt napi adag, mivel felhalmozódik a szervezetben, így ez bevihető kétnaponta szedett 3000 NE tartalmú kapszulával.Vegyék figyelembe, hogy sok multivitaminban is van D-vitamin, így az is beleszámít a napi adagba. Van olyan készítmény, amelyen mikrogrammban adják meg az adagot, az átváltáshoz segítség 5 mikrogramm = 200 NE D-vitamin esetében.
Forrás: Hazai konszenzus a D-vitamin szerepéről a betegségek megelőzésében és kezelésébenVigyázzanak magukra!

Dr. Imre Bence

Önkéntesség
„Az önkénteskedés nem ingyenmunka, hanem az 

időnk, a tudásunk, a tapasztalatunk, a lelkesedésünk 
adományozása egy jó ügy számára. Szervezetből, ala-
pítványból, állami feladatokat civilként ellátó kezde-
ményezésből pedig rengeteg van, mindenki talál szív-
ügyének megfelelőt.”

Pásztory Dóri
kétszeres paralimpiai bajnok úszó, újságíróKaptam egy levelet az Nemzeti Művelődési Intézet-től.Azzal a kéréssel fordultak a kulturális intézmé-nyek dolgozóihoz, hogy ha időnk engedi, segítsünk az Országos Mentőszolgálat dolgozóinak a mostani vírushelyzetben, és végezzünk náluk adminisztratív 

feladatokat. Czeglédy Ákossal közös egyetértésben megbeszéltük, hogy a Paloznaki Önkormányzat péntekenként a munkaidőmben „delegál”, ezzel is kifejezve segítő szándékunkat. Az elejétől kezdve úgy gondoltam, hogy többet szeretnék ott lenni, mint 4 óra, ezért hétfőn és pénteken dolgozom a Mentőszolgálatnál, heti 10-12 órában. Amikor először mentem, nem tudtam mire számít-hatok. Nagyon hamar megmutatták, milyen feladatok várnak rám. Adatlapokat kell felvinni a „felhőbe”, a COVID-tesztre várakozók adataival, illetve telefonál-
ni, hogy miként lesz másnap a tesztelés. Azzal talán nem árulok el nagy titkot, hogy sok-sok adatlapot regisztrálunk naponként, több száz is van most már.  Minden tiszteletem az ott dolgozóké, heti 70-90 



2020. október 9Paloznaki Hírmondóórában tesznek meg minden tőlük telhetőt értünk. Egy diszpécser irodát képzeljünk el, ahol egyszerre 8-an végzik a napi munkájukat, és megállni nem na-gyon van idejük. Ezeknek az adatlapoknak a felvitele nem tartozott eddig a munkakörükbe (2020 márciu-sáig), és az amúgy is hosszú (12-24 órás) és fárasztó szolgálatukban vagyunk a segítségükre - 6-an jelent-keztünk a megyéből -, amit minden esetben számta-
lanszor megköszönnek.

Remélem, bírjuk, ameddig szükség van ránk. 
Úgy gondolom, hogy amit megtehetünk a vírushelyzet csökkentése érdekében, tegyük meg, ezzel biztos segítünk mindannyian!Mindenesetre én megtaláltam a szívügyemnek megfelelő feladatot, mert tényleg minden pillanat-ban lehet segíteni, csak fel kell tudni ismerni azt a bi-zonyos pillanatot, amikor tudjuk, hogy ott a helyünk.

Farsang-Törös Krisztina

Október 1. Az idősek világnapjaAz ENSZ-közgyűlés 1991-ben október elsejét az idősek világnapjává nyilvánította.Az idősek napja az idős emberekről, az ő tiszteletükről szól. Tiszteletünk magában foglalja elfogadásukat, támo-gatásukat, szeretetüket és annak kifejezését, hogy társadalmunknak ők is hasznos tagjai, és mindannyiunknak nagy szükségünk van rájuk. Szükségünk van mindarra a sok élettapasztalatra, arra a higgadt bölcsességre, ami-vel csakis ők rendelkeznek, és a türelemre, elfogadásra, ahogy tanítanak, nevelnek bennünket.Sok szeretettel köszöntjük a Paloznakon élő időskorúakat.
Aranyosi Ervin: 

Amikor megöregednek…
Amikor még kicsi voltál,Ők voltak már a nagyok.Tanítgattak, így teltek elegymás után hónapok.Megmutatták, – mit, hogyan kell,– felöltözni, rendesen.Cipőt fűzni, begombolni,
nevelgettek kedvesen.
Megmosdattak, rendbe tettek,mutatták, hogyan csináld.Jó példából megláthattad,hogy működik egy család.
Foglalkoztak lelkeddel is,irányítva hitedet,minden jóra tanítottak,
amire csak lehetett.Erkölcsre és etikettre,
emberségre, ahogy kell,
hogy a zajos nagy világban,
egyedül se tévedj el.Lassan te is nagyra nőttél,
világképed összeállt,saját lábra tudtál állni,ma már tudod, hogy csináld!Mára Ők megöregedtek,s felejtenek dolgokat.Emlékezz majd: foglalkoztak,
egykor veled oly sokat.

Nem mozog már úgy a testük,fájhat minden mozdulat.Elromlik a memória,ami mindent megmutat:El-eltűnik egy-egy zokni,cipőt kötni is nehéz,
begombolni a gombokat,reszketve nem bír a kéz.
Rakoncátlan minden eszköz,fésű, kanál, mind remeg.Szerencsés, ha cipők, zoknik
párban összeillenek.Az étel a kanalukról,
lecsöppenve menekül.
Zsémbesek, és morgolódnak,
nincsenek már remekül.Most már rád vár a feladat,nyisd hát meg a szívedet!Jusson nekik gondoskodás,melegítő szeretet.Ne azért, mert elvárható,ne azért tedd Ővelük.
Csak emlékezz, te rólad szólt
sokáig az életük.
Légy mellettük, ha teheted,– kis világuk oly rideg.Öleld Őket szeretettel,melegítsen a szíved…
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Paloznak Jövőjéért Közalapítvány, 

a Paloznaki Szőlőhegyi Egyesület, a 

Borklub valamint a Mandulafa Tár-

saság szeretettel meghívja és várja 

Önt és kedves Családját 2020. nov-

ember 7-én, szombaton 15.00-kor a 

Templomkertben ünnepélyes man-

dulafa ültetésre, és az azt követő 

15.30-ra szervezett hagyományos 

Újbor ünnepre a Tájház udvarára. 

A facsemetét, mint az örök élet 

szimbólumát és az új borokat meg-

áldja vitéz Ajtós József László ker. 

esperes, c. prépost, plébános és 

nagytiszteletű Tislér Géza reformá-

tus lelkipásztor.

Paloznak Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt 
és kedves családját az 1956-os forradalom és szabadságharc

tiszteletére rendezett
csendes ünnepi megemlékezésre és koszorúzásra

2020. október 23-án, pénteken 11.00-kor 
az 1848/49-es emlékmûnél.

Meghívó
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